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Ata da DCXC Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
13 de maio de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos treze dias do mês de maio de 2015, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – Travessa Mercedes Monteiro 
Machado nº190, na cidade de Macuco, neste Estado. Ausente o Vereador Wilson Trallis 
Pereira e Vereador Douglas Espíndola Borges. Foi lida a ata da sessão anterior e 
aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. No 
Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, o qual 
cumprimentou a todos e as pessoas que os assistem pela tv.com e justificou sua falta na 
sessão do dia 11 de maio de 2015. Na verdade foram convocados e não poderia deixar de 
estar presente. Um compromisso que não poderia adiar e quer falar sobre isso também. O 
Prefeito conseguiu junto com o Deputado Luiz Martins e junto a Secretaria de Obras do 
Estado e Secretaria de Meio Ambiente, uma reunião pra que acertasse detalhes da obra da 
Delegacia Legal de Macuco. Na verdade saíram cedo para ver se conseguiria chegar a 
tempo da sessão, mas não teve tempo para isso, sempre tem uns atrasos e não teve como 
chegar. Foi um dia proveitoso, onde detalhes que dependiam da Secretaria de Obras e 
Secretaria de Meio Ambiente, através do INEA de sentar e acertar. Por exemplo, a área 
marginal que teria que ser preservada não estava citada dentro do Processo de pedido de 
certidão. Detalhes que foram acertados, todos podem estar certos de que estamos mais do 
que nunca, bem próximos de mais um serviço público de atendimento ao público e 
segurança pública. É motivo de orgulho e tem certeza que todos nós, a delegacia instalada 
no nosso Município. Está muito perto e tem visto a dedicação de todos, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente 
Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretaria Geral que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de 
Constituição Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº002/15 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “Concede Título de 
cidadão Macuquense ao Sr. João Victor de Souza Pontes, do    Projeto de Decreto 
Legislativo Nº004/15 de autoria do Vereador Julio Carlos Silva Badini que dispõe sobre 
“Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. João dos Santos, do    Projeto de Decreto 
Legislativo Nº005/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe 
sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Adalberto Inácio da Silva, do 



Projeto de Decreto Legislativo Nº006/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. José Lemos de 
Andrade Filho. Do    Ofício 19 da Secretaria Municipal de Educação, do    Ofício Gab 
0122/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco, do ofício Nº011/2015 do Secretário 
Municipal de Administração e do    Processo TCE-RJ Nº2012.432-0/2014 referente a 
Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e do responsável pela tesouraria da 
Câmara Municipal de Macuco. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente Frank 
Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. Colocou o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo nº002/15 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “Concede Título de 
cidadão Macuquense ao Sr. João Victor de Souza Pontes, do    Projeto de Decreto 
Legislativo Nº004/15 de autoria do Vereador Julio Carlos Silva Badini que dispõe sobre 
“Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. João dos Santos, do    Projeto de Decreto 
Legislativo Nº005/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe 
sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Adalberto Inácio da Silva, do 
Projeto de Decreto Legislativo Nº006/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. José Lemos de 
Andrade Filho em Única Discussão e Votação, os quais foram aprovados por 
unanimidade. Em seguida colocou os referido Projetos de Decreto Legislativo em Primeira 
Discussão e Votação, os quais foram aprovados por unanimidade e vão para Segunda 
Votação. O Presidente deferiu o pedido do ofício 19 da Secretaria Municipal de 
Educação, solicitando espaço físico da Casa para no dia 03 de junho de 2015 e solicitou a 
Secretaria da Casa que informe a referida Secretaria que deverá se encerrar 
impreterivelmente às 17 horas, por ser dia de sessão. Com relação ao ofício do Processo 
TCE-RJ Nº2012.432-0/2014 referente a Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e 
do responsável pela tesouraria da Câmara Municipal de Macuco, o Presidente agradeceu 
aos funcionários da Casa, em especial, toda parte contábil do Poder Legislativo e aos 
senhores Vereadores. Disse que é com muita honra ter as contas aprovadas sem nenhuma 
ressalva, sem nenhuma determinação, ou seja, conta 100% limpa e totalmente com 
quitação plena. Isso os honra e coloca o Legislativo de Macuco em patamar mais elevado, 
não só a Presidência, mas todos os Vereadores fizeram parte disso. Agradeceu a todos os 
Funcionários da Casa e aos Vereadores pela confiança nele depositada. Ao Tribunal de 
Contas que enviou esse ofício dando ciência da aprovação das contas. O Presidente 
agradeceu a todos e reafirmou o convite para o dia 14 de maios de 2015 para Audiência 
Pública a partir das 15 horas na Casa. Disse a todos os Vereadores e população que estão 
convidados.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada 



pelo Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     
 


